
WYPEŁNIA ARR „ARREKS” S.A.

NR EWID. ………………………DATA WPŁYWU                                 ………………..……..

DATA URUCHOMIENIA                                ……………………….NR UMOWY  ……………………….

ZAMÓWIENIE
NA  ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI  DSL  SZEROKOPASMOWEG ODOSTĘPU DO SIECI INTERNET W RAMACH 

OFERTY „DOBRY BIZNES NA ŚWIATŁOWODZIE III” USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA ŚWIATŁOWODZIE

ZAMÓWIENIE  USŁUGI W OPCJI:   

DOBRY  BIZNES                             BEZPRZEWODOWO

             
 DOBRY BIZNES MINI  20Mbit/s/3Mbit/s       

 DOBRY BIZNES STANDARD  40Mbit/s/5Mbit/s                       

 DOBRY BIZNES INTERNET OPTIMUM  60Mbit/s/7Mbit/s            

1. Zamawiający – (wypełniać czytelnie lub drukiem)

Pełna nazwa Zamawiającego (imię i nazwisko, nazwa firmy): ...................................................

Adres zameldowania/siedziba:....................................................................................................

Adres do korespondencji:............................................................................................................

Adres instalacji:.............................................................................................................................

Adres e-mail ..................................................................................................................................

Numer REGON..............................................................................................................................

Numer NIP ............ …………………………………………………………………………….........................................

Osoba do kontaktu ......................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego ..........................................................................................................

2. Oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień „Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Agencję Rozwoju Regionalnego ‘ARREKS” S..A z siedziba w Kleszczowie ul.  Główna 122”, Regulaminu 
oferty „Dobry Biznes na światłowodzie III” oraz uiszczania opłaty za wykonywane usługi zgodnie z aktualnym „Cennikiem FTTH”

3. Zamawiający:
Wyraża zgodę na zainstalowanie terminala ONT i innych urządzeń niezbędnych do realizacji umowy będących własnością operatora.
4. Wykaz załączników X ):

Dokument stwierdzający adres siedziby osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, utworzonej 
zgodnie z przepisami prawa.

Aktualny wypis z właściwego rejestru.

Aktualny  dokument  stwierdzający  podstawy działania  jednostki  organizacyjnej  nie  posiadającej  osobowości  prawnej,  zaś  utworzonej  zgodnie z 
przepisami prawa.
Inne dokumenty:...........................................................................................................................

                                                                                                 …………………………………………………..
podpis (i pieczęć)                        
Zamawiającego

.......................................................
podpis (i pieczęć) przyjmującego
             zamówienie 



Załącznik nr 1 do Wniosku o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

Imię i Nazwisko: ………………………………..

Adres: ……………………………………………

Obowiązek Informacyjny ARREKS S.A.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia Abonenta 

1. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów (zwana dalej „Operatorem”) 
informuje, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. 2014 r., poz. 1182) („Ustawa”), podanych przez Abonenta w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) oraz 
danych zamieszczonych w dokumentach przedstawionych przy zawarciu Umowy.

2. Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez  Operatora w celu:  wytworzenia i  realizacji  Umowy telekomunikacyjnej,  sprzedaży i 
marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, gdy jest 
to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, na podstawie zgody Abonenta - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej 
przez Abonenta zgody.

3. Dane  osobowe  Abonenta  mogą  zostać  przekazane  przez  Operatora  podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, a 
także innym administratorom danych, w tym przedsiębiorcom i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, a na 
podstawie zgody Abonenta i zgodnie z jej treścią także innym podmiotom. 

4. Podanie  danych  przez  Abonenta  jest  dobrowolne.  Operator  zapewnia  realizację  uprawnień  wynikających  z  Ustawy,  tzn.  umożliwia 
Abonentowi dostęp do treści  własnych danych osobowych i  ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w 
Ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania własnych danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 

5. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora lub upoważnione przez niego podmioty do celów 
związanych z wykonywaniem Umowy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks 
jednolity: Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), zwany dalej Ustawą, Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. z siedzibą w Kleszczowie 
przy ul. Głównej 122 informuje, iż administratorem danych podanych w niniejszym wniosku. Dane osobowe podane we wniosku będą 
przetwarzane w bazie danych Operatora dla celów realizacji umowy abonenckiej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy. Dane 
osobowe zawarte we wniosku mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Jednocześnie Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. 
informuje,  iż  osoba  składająca  wniosek  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.  Podanie  danych  jest 
dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia Umowy o zapewnienie możliwości korzystania usług telekomunikacyjnych. 

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis Abonenta

Oświadczenia Abonenta

1. Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  Operatora  drogą  elektroniczną  (m.in.  o  nowych  ofertach  promocyjnych, 
produktach, usługach i konkursach) na wskazane w Umowie oraz podane w trakcie trwania Umowy numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK                                                                                 NIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji  handlowych pochodzących od podmiotów zlecających Operatorowi 
przekazanie takich informacji. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK NIE

3. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Operatora  danych  podanych  na  pierwszej  stronie  wniosku,  w  celach  marketingowych 
podejmowanych  przez  Operatora  we  współpracy  z  innymi  podmiotami,  a  w  szczególności  takich  jak  sprzedaż  produktów  i  usług, 
przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, akcjach promocyjnych z udziałem partnerów 
Operatora. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK NIE

4. Wyrażam  zgodę  na  marketing  bezpośredni  przy  użyciu  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  (np.  telefon)  i  automatycznych 
systemów  wywołujących  m.in.  na  otrzymywanie  informacji  handlowych  o  nowych  ofertach  promocyjnych,  produktach,  usługach  i 
konkursach. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

TAK NIE

................................................... ................................................... 
Data i czytelny podpis Abonenta                           Pieczęć i podpis osoby upoważnionej w imieniu Operatora
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